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Soms trekken wij er te hard aan.

BrantjesVeerman Advocaten vervult een voortrekkersrol in de professionalisering van de sport en in de ontwikkeling van het sport-

recht in Nederland door kennis en ervaring voor het voetlicht te brengen. Wij nemen deze rol serieus, zo serieus dat wij er soms te 

hard aan trekken.

Onze ambitie: hét toonaangevende advocatenkantoor op het gebied van sportrecht in Nederland worden.

BrantjesVeerman Advocaten heeft een specifieke sectie Sportrecht die als ‘full service solution provider’ topsporters, sportbonden, 

sponsors, spelersmakelaars, betaaldvoetbalorganisaties en belangenorganisaties bijstaat.

De belangrijkste pijler van de sectie Sportrecht is het arbeidsrecht. Daarnaast kunnen wij u bijstaan op het gebied van contracten-

recht, image rights, aansprakelijkheidsrecht, verenigingsrecht en tuchtrecht.

U kunt voor meer informatie of voor het maken van een afspraak Babs Dubois - Van Kleef bellen (020 420 2000 / 06 1509 4980) of 

e-mailen (dubois-vankleef@brantjesveerman.nl).

BrantjesVeerman Advocaten maakt deel uit van Advoc, een internationaal netwerk van onafhankelijke advocatenkantoren in Europa, 

Azië, Latijns-Amerika en de Verenigde Staten.

brantjesveerman.nl
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Door de verhuizing van ons kantoor en het binnenhalen van nieuwe partners 

was er eind vorig jaar reden voor een feestje. Nu, drie maanden verder, heb-

ben we als ProProf opnieuw iets te vieren. Op 19 maart bestaan we namelijk 

officieel 10 jaar. 

Zelf ben ik vanaf het allereerste begin betrokken bij ProProf. Met mijn toen-

malige collega’s van vakbond De Unie, Jac Teuwen en Harrie van Herpen ging 

ik naar een overleg met een aantal agenten in Motel Vianen. Op 1 juli 1999 

zou de Wet Flex en Zekerheid van kracht worden. Alle partijen in het betaalde 

voetbal waren het erover eens dat deze wet ongewenste bijeffecten voor het 

voetbal had. 

Spelers met een verlengd contract konden met een korte opzegtermijn van club 

veranderen. Dit zou grote sportieve en financiële consequenties voor spelers 

en clubs kunnen hebben. Een Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) gesloten 

tussen werkgever- en werknemersorganisaties kon uitkomst bieden. 

Vakbond De Unie en de agentschappen van Rob Jansen, Henk van Ginkel, Sigi 

Lens en Kees Ploegsma sloegen de handen ineen en op 19 maart 1999 werd 

Unie ProProf opgericht. Dankzij de agenten kende Unie ProProf een vliegende 

start met ruim driehonderd leden waaronder bijna alle internationals. 

De nieuwe vakbond meldde zich aan de onderhandelingstafel met werkgevers-

organisatie FBO en na een aantal onderhandelingsrondes werd voor het eerst 

sinds lange tijd weer een cao in het voetbal afgesloten. Later ondertekenden 

ook de collega’s van de VVCS deze overeenkomst. Door de cao in 1999 werden 

de gevolgen van de Flexwet buiten werking gesteld. Een ander belangrijk punt 

was het doorbetalen van spelers bij arbeidsongeschiktheid. Het is een unieke 

afspraak die spelers de zekerheid geeft dat ook bij langdurige blessures hun 

loon tot aan het einde van het contract wordt doorbetaald. In de meeste an-

dere Europese landen moeten spelers hier dure verzekeringen voor afsluiten!

Anno 2009 zijn we vier cao’s verder. De rugdekking voor spelers is nog beter 

verzorgd. De eerder genoemde afspraak staat nog steeds, bovendien is er een 

Sociaal Fonds opgericht van waaruit scholingsprojecten worden gefinancierd. 

Verder is er een nieuwe pensioenvoorziening opgezet en het CFK-fonds is ver-

ankerd in de cao. Los van de cao biedt ProProf ook op eigen titel (om)scho-

lingstrajecten aan en kunnen voetballers via de vakbond deelnemen aan een 

schuldsaneringstraject. 

Voor de toekomst is er nog genoeg te doen. Al jaren maken we ons sterk voor 

een calamiteitenvoorziening van waaruit spelers die om wat voor reden dan 

ook in de problemen zijn gekomen geholpen kunnen worden. Daarnaast kan 

de rechtspositie van spelers nog steeds verbeterd worden. Clubs proberen na-

melijk steeds vaker allerlei onwettige bepalingen in contracten op te nemen. 

Voorlopig zijn we dus nog lang niet klaar. Op naar de volgende 10 jaar!

Ko Andriessen 
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    Het voetbalnieuws bek

“De meeste jongens strui
In deze rubriek volgt ProProf Magazine samen met een bekende voetbalpersoonlijkheid 
de belangrijkste ontwikkelingen in deze bedrijfstak. In deze aflevering reageert Rens van 
Eijden, verdediger van Willem II, op het belangrijkste en meest opvallende nieuws.

Degelijk debuut Dirk Marcellis

Dirk Marcellis heeft een degelijk, vrijwel foutloos debuut 

in het Nederlands elftal achter de rug. De Horstenaar 

in PSV-dienst kreeg van bondscoach Bert van Marwijk 

een basisplek als rechtsback tegen IJsland. Oranje 

won de WK-kwalificatiewedstrijd met 2-0. 

(Bron: ANP, 12-10-2008)

Rens van Eijden: “Dirk en ik debuteerden op hetzelfde 

moment voor PSV in het eerste elftal. We speelden 

uit bij Liverpool in de Champions League. Dirk was 

rechtsback maar moest eraf met een rode kaart. 

Daarna kwam ik er in, op dezelfde positie. Eigenlijk 

waren we altijd concurrenten van elkaar, centraal 

achterin. We zijn ongeveer even oud en hebben altijd 

in dezelfde jeugdploegen gespeeld. Ik zat al vanaf mijn 

tiende bij PSV. We zaten zelfs in dezelfde klas. Ik was 

vaker bij hem dan bij mijn eigen ouders. 

“We hebben samen de Havo doorlopen en zijn allebei 

in de vierde blijven zitten. Nee, niet met dezelfde 

cijfers. Dirk was heel goed in talen, terwijl wiskunde 

en economie mij weer beter lagen. In die periode 

voetbalden we te veel. We zaten toen ook in het 

Nederlands jeugdteam en moesten regelmatig naar 

het buitenland. Het was moeilijk om het allemaal te 

combineren. Dirk was vaste keuze in dat elftal. Ik zat er 

tegenaan. Soms speelde ik, soms zat ik op de bank en 

soms was ik er helemaal niet bij. 

“Normaal gesproken kunnen concurrenten niet goed 

met elkaar opschieten maar wij hebben juist een 

hechte band. Wij hopen van elkaar dat we zo ver 

mogelijk komen en hebben de wens om in de toekomst 

ooit nog een keer samen te spelen. Ik ben ook echt blij 

voor hem dat het nu zo goed gaat. Het gaat ook snel. 

VVV Venlo wilde hem eigenlijk huren, anderhalf jaar 

later is hij basisspeler bij PSV en maakt hij zijn debuut 

in Oranje. Dat is heel knap. Bij PSV valt het natuurlijk 

sowieso niet mee om door te breken als jeugdspeler. 

PSV is al jaren sterk door zijn aankoopbeleid. Jongens 

die worden aangekocht moeten in principe spelen, 

anders is het kapitaalvernietiging. Dat betekent dat je 

dus beter moet presteren dan die aankoop. Voor een 

jonge speler, zonder enige ervaring, is dat heel moeilijk. 

PSV is een topclub, je moet er meteen staan. Je kunt 

niet even langzaam groeien in een rol en fouten maken. 

Dirk en ik waren al twintig toen we debuteerden. Dat is 

rijkelijk laat. Ik vraag me wel eens af of de route via FC 

Den Bosch niet korter was geweest.”

Groenendijk hoofdtrainer Willem II

Alfons Groenendijk is per direct doorgeschoven als 

hoofdcoach van Willem II, zo meldden de Tricolores 

dinsdagmiddag op hun officiële website. De 44-jarige 

oud-speler van ondermeer FC Den Haag, Ajax, Sparta 

en FC Utrecht volgt hiermee Andries Jonker op, die 

nog wel als technisch directeur in dienst blijft bij 

de Tilburgers. Het besluit om Groenendijk aan te 

stellen als de hoofdverantwoordelijke is genomen op 

aanraden van Jonker zelf, die deze beslissing in het 

belang van Willem II wenselijk acht. Na de uitstekende 

seizoensstart, zijn de Brabanders de laatste maanden 

in een mindere periode terechtgekomen.

(Bron: voetbalzone.nl, 17-02-2009)

“We hebben natuurlijk een merkwaardig seizoen. 

Misschien hebben we in die eerste periode wel boven 

onze stand geleefd. Wie zal het zeggen? In het begin 

ging het uitstekend met Andries Jonker, alleen zag je 

toen al dat hij het heel druk had met de dubbelfunctie 

van technisch directeur en trainer-coach. Begrijpelijk, 

die functies zijn moeilijk te combineren. Alfons 

Groenendijk is toch min of meer een nieuw gezicht. 

Natuurlijk was hij er al eerder bij als assistent, 

maar hij wil toch meteen zijn eigen stempel op alles 

drukken. Elke trainer wil het natuurlijk op zijn eigen 

manier doen. Onder de spelers is nog geen sprake van 

paniek, ook al hebben we een slechte reeks achter de 

rug met vier punten uit dertien wedstrijden. 

“Bij Willem II was het natuurlijk de vraag of ik meteen 

het niveau aankon. Ik heb me hier vanaf het eerste 

moment prettig gevoeld. Ik werd goed opgevangen, 

dat maakte het allemaal een stuk gemakkelijker. Als 

je wordt uitgeleend wil je spelen. Je moet ervaring 

opdoen en beter worden. Daarom is het zo jammer dat 

ik er zo’n tijd uit ben geweest door een knieblessure. Ik 

ben in principe voor één jaar gehuurd en moet me na 

dit seizoen weer melden in Eindhoven. Natuurlijk volg 
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ken door Rens van Eijden

kelen toch op mentaliteit”

ik zo goed mogelijk de ontwikkelingen in Eindhoven, 

je probeert toch in te schatten of je volgend seizoen 

speelminuten kan krijgen. Maar goed, het is nog niet 

eens bekend wie volgend seizoen trainer wordt. Het is 

dus afwachten. Kiest de nieuwe trainer voor ervaring 

of voor jeugd? Het enige dat ik op dit moment kan 

zien is dat Dirk Marcellis het goed doet en dat André 

Ooijer zeer waarschijnlijk terugkomt. Tja, dan zal het 

moeilijk worden. Daar loop ik niet voor weg. Toen ik 

naar Willem II ging zou ik ook achter Schenkels en 

Swinkels komen maar hier heb ik ook een basisplaats 

veroverd. Als je mijn blessures en schorsingen 

meerekent heb ik in feite slechts twee wedstrijden 

gemist die ik had kunnen spelen. Ik wil alleen maar 

zeggen dat ik bereid ben om te knokken.”

PSV weert makelaar Arie Treffers

EINDHOVEN - PSV heeft de KNVB op de hoogte gesteld 

van de problemen die zijn ontstaan met voetbalmakelaar 

Arie Treffers uit Hank De oud-scheidsrechter zou op 

trainingscomplex De Herdgang jeugdige talenten van 

de Eindhovense club ronselen om zich door zijn bedrijf 

te laten begeleiden. Woordvoerder Frank Huizinga van 

de KNVB bevestigt dat de voetbalbond op de hoogte is 

van de problemen tussen PSV en Treffers. “Maar er ligt 

nog geen formele melding,” voegt hij daar onmiddellijk 

aan toe. Jan Reker bevestigde dat er sprake is van 

een fors meningsverschil met Treffers. Verder wilde hij 

niets zeggen. “We houden deze kwestie intern,” aldus 

de directeur van PSV. 

(Bron: Brabants Dagblad, 6-11-2008) 

“Ik ben voor mijn zestiende jaar nooit benaderd door 

een makelaar. Ik vind het ook een beetje belachelijk om 

je daar al voor je zestiende jaar mee bezig te houden. 

Tot die tijd moet je alleen maar plezier hebben. Met een 

zaakwaarnemer komt er al iets van druk kijken, dat kan 

nooit de bedoeling zijn als je nog een kind bent. Mijn 

eerste zaakwaarnemer was Ploegsma management. 

Donny Gorter speelde bij mij in de ploeg en zijn vader 

zei dat hij me namens Ploegsma Management graag 

wilde begeleiden. Zo is dat balletje gaan rollen. Toen 

Edwin stopte, nam Kees Ploegsma junior het over. Ik 

had daar meteen een goed gevoel bij en dat is altijd 

zo gebleven. Iedereen kijkt op een bepaalde manier 

naar een zaakwaarnemer, ik natuurlijk ook. Ik wil dat 

hij me steunt als het minder gaat, verder verwacht ik 

weinig van hem. Ik hoef geen dagelijks contact en ik 

wil ook niet vol worden gestopt met goede raad. Kees 

doet dat ook niet, hij voelt dat precies goed aan. Hij 

is er gewoon als ik hem nodig heb. Je moet ook geen 

wonderen verwachten. Ik ben degene die door mijn 

spel alleen maar kan zorgen dat ik slaag. Daar is hij 

ook van afhankelijk.’

“Ik ben gewend om in de eerste plaats op mijn familie 

te vertrouwen. Mijn ouders zijn erg betrokken. Dat 

kan ook niet anders als je op tienjarige leeftijd al bij 

PSV terecht komt. Dan staat alles al gauw in het teken 

van het voetbal. Op bepaalde momenten is die steun 

belangrijk. Ik heb in de jeugd van PSV jongens zien 

afvallen die op een bepaald moment het nachtleven 

ontdekten. Je hebt dan een leeftijd waarop je alles 

wilt meemaken. Zonder dat mijn ouders overheersend 

waren hebben ze me daar toch altijd voor behoed. De 

meeste jongens struikelen toch op mentaliteit.”

AZ-defensie beste in Europa 

De Nederlandse aanvallers hebben het lastig tegen de 

defensie van AZ. Dit seizoen stapten de Alkmaarders 

al twaalf wedstrijden zonder tegentreffer van het 

veld. Genoeg voor nóg een herfsttitel. Niet alleen in 

Nederland kent AZ de minst gepasseerde defensie, 

ook in Europa kreeg geen enkele ploeg statistisch 

gezien minder tegendoelpunten dan de koploper van 

de Eredivisie. Door de goede reeks houdt het elftal 

van trainer Louis van Gaal gerenommeerde clubs als 

Manchester United, Chelsea en Sevilla achter zich, zo 

rekende Voetbal International uit. Een verbetering van 

de minste tegentreffers in een voetbaljaargang in de 

clubhistorie van AZ lijkt dan ook binnen handbereik. 

De Alkmaarders kregen in het seizoen 1976/1977 

29 doelpunten om de oren. In de eerste zeventien 

wedstrijden hoefde doelman Sergio Romero slechts elf 

keer te vissen.

(Bron: Voetbalprimeur.nl, 03-03-2009)
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Wie biedt ruimte om te ondernemen?

Al meer dan driehonderd jaar ondersteunen wij ondernemers
bij hun ondernemerschap en bouwen zo aan vertrouwens -
relaties. Door bundeling van onze specialistische kennis, 
zorgen we ervoor dat ondernemende mensen verantwoorde
risico's durven te nemen. Hiertoe maken we risico's inzich-
telijk en beheersbaar. En dat geeft uiteindelijk ruimte om 
te ondernemen. Zo kunnen ambities werkelijkheid worden en
kan de onderneming optimaal renderen. 
Kortom: 'turning risk into reward'.

Aon Nederland, toonaangevend adviseur in risicomanagement,
employee benefits en verzekeringen, draagt bij aan het 
realiseren van de ambities van zijn cliënten. 
Aon in Nederland heeft 1.500 medewerkers en maakt deel uit
van Aon Corporation, Chicago, USA. Het wereldwijde Aon-
netwerk omvat circa 500 kantoren in meer dan 120 
landen en telt ruim 43.000 medewerkers. Hiermee is Aon een
van de grotere financiële dienstverleners ter wereld. 
Aon Corporation is gespecialiseerd in financiële en verzekerings-
dienstverlening en is genoteerd aan de effectenbeurs van
New York (NYSE). Zie ook www.aon.nl.



7

m a a r t  2 0 0 9

“Verdedigen is voor een groot gedeelte scherpte en 

anticiperen. Weten wat je tegenstander gaat doen… 

Het mooie aan AZ is dat het allemaal voetballende 

verdedigers zijn. Jongens die ook bezig zijn met het 

balbezit, die de opbouw willen verzorgen. Dan zie je 

ook dat verdedigen een zaak is van het hele elftal. 

Verdedigen begint voorin. Met spitsen die druk zetten 

en middenvelders die hun werk voor de defensie 

doen. Verdedigen wordt in Nederland vaak niet als 

een vak gezien. Bij PSV was dat anders. Eén keer 

per week werden alle verdedigers van een aantal 

teams verzameld en dan kregen we specifieke 

training van Hans Vonk. Koppen, één tegen één, 

rugdekking geven… “Natuurlijk ben ik net als iedere 

Nederlandse verdediger begonnen in de spits. Toen 

ik een keer in een buurtelftal met de beste spelers 

van de buurt meedeed, vroeg de trainer me of ik in de 

verdediging kon spelen want daar hadden ze er een 

tekort. Na die wedstrijd werd ik door PSV uitgenodigd 

voor een testwedstrijd. Toen moest ik op een blaadje 

mijn positie invullen en schreef ik natuurlijk aanvaller 

op. Daar stonden ze van te kijken: we hebben je toch 

echt geselecteerd als verdediger kreeg ik te horen…. 

In het eerste seizoen stond ik nog in de aanval maar 

op den duur liep ik bij een achterstand voorin en bij 

een voorsprong achterin. Uiteindelijk vonden ze dat ik 

toch het beste in de verdediging kon spelen.”

Van Beukering opnieuw gestraft vanwege overgewicht 

Voor de tweede keer dit jaar is Jhon van Beukering 

zijn basisplaats bij NEC kwijtgeraakt omdat hij te zwaar 

is. De spits zou eigenlijk beginnen tegen PSV, maar zit 

vanwege een disciplinaire schorsing op de tribune.

“Wij hanteren bepaalde normen bij NEC en daar heeft 

Jhon niet naar geleefd,” verklaarde trainer Mario Been 

voor de camera van Eredivisie Live. Opvallend genoeg 

hoorde Been pas van het overgewicht bij zijn aanvaller 

nadat hij de wedstrijdbespreking voor het duel met 

PSV al had gehouden.

(Bron Voetbal International, 08-11-2008)

“Ik kan me daar weinig bij voorstellen. Ik let zelf in 

ieder geval altijd goed op wat ik eet. Aan de andere 

kant is zoiets ook heel persoonlijk. Het gaat er vooral 

om hoe je je als voetballer het sterkst voelt. Als ie-

mand te dik is maar hij presteert heel goed dan zou 

ik er eerlijk gezegd geen enkel probleem van maken. 

Ik vind ook wel dat het er niet uitziet, maar dat is niet 

belangrijk. Het gaat er uiteindelijk alleen maar om hoe 

je presteert. “Bij Willem II staan we een keer in de 

twee weken op de weegschaal. Er wordt niet over-

spannen gedaan als je een keer wat te zwaar bent 

of als je vetpercentage te hoog is. Het wordt pas een 

probleem als je daarnaast zwak presteert en steeds 

blessures zou hebben.”

ProProf: dopingcontroles geen heksenjacht 

Mogelijk al vanaf januari krijgt een deel van de prof-

voetballers te maken met strikte dopingcontroles die al 

langer gangbaar zijn in sporten als atletiek, wielrennen 

en zwemmen. Spelers moeten per dag opgeven waar 

ze zijn (de zogenaamde whereabouts) en ze moeten 

dagelijks een uur beschikbaar zijn voor onverwachte 

dopingcontroles. De nieuwe regels zijn het gevolg van 

afspraken tussen de FIFA en het anti-dopingagentschap 

WADA. Directeur Ko Andriessen bekijkt de nieuwe 

ontwikkelingen met gemengde gevoelens. “Het is 

natuurlijk niet heel vreemd dat in deze tijd ook in het 

voetbal wordt gecontroleerd op doping. Wel vinden 

wij als vakbond dat het niet zo moet zijn dat de privacy 

van de spelers te zeer wordt aangetast. Het moet geen 

heksenjacht worden.” 

(Bron: Proprof.nl, 2-12-2008)

“Dat vind ik dus echt belachelijk. In elke sport zal 

wel doping gebruikt worden maar in het voetbal zal 

het wel meevallen. Je gaat namelijk echt niet beter 

voetballen met doping. Ik ben het er volledig mee 

eens dat er gecontroleerd moet worden, maar dat 

je elk uur van de dag beschikbaar moet zijn vind ik 

belachelijk. Als je een maand van tevoren moet 

opgeven waar je zult zijn op welke dag, leef je haast 

in een gevangenis. Wat is het volgende? Dat je een 

enkelband moet dragen zodat ze elk moment kunnen 

zien waar je bent? Ko Andriessen zegt terecht dat het 

geen heksenjacht moet worden. Ik voetbal nu twaalf 

jaar en in die periode ben ik twee keer gecontroleerd. 

Dat was beide keren bij de Champions League met 

PSV. In de eredivisie ben ik nog nooit gecontroleerd. 

Dat is misschien weinig, dat mag best wat meer 

worden. Bovendien vraag ik me af waar ze allemaal 

op controleren. Ik las laatst dat Purrel Fränkel 

geschorst is vanwege het roken van een stickie. Dat 

is ook strafbaar maar ik kan me toch niet voorstellen 

dat je daar beter van gaat voetballen.”



Beleggen 
in een historisch jaar

per

nieuws van het CFK

verkocht. Dit is een verstandig besluit 

gebleken. Waar de beurzen hard onder-

uit gingen, bedroeg het rendement van 

het CFK over de periode juli – februari 

circa +0,2%: relatief een prima resultaat. 

De portefeuille van het CFK staat sinds 

de verkoop van het deel van de beleg-

gingsportefeuille voor twee derde vast 

bij banken. Een derde van de porte-

feuille wordt belegd in obligaties.

De ergste koersdalingen vonden plaats 

in oktober. Hiermee werd oktober 

voor beleggers één van de zwaarste 

maanden in de geschiedenis. Binnen 

de portefeuille van het CFK werden de 

bedrijfsobligaties hard geraakt, omdat 

beleggers verwachten dat meer bedrijven 

failliet zullen gaan en bedrijven hun 

obligatieschulden niet kunnen terug-

De ergste paniek op de financiële markten lijkt voorbij. De overheden van de 

verschillende landen hebben duidelijk gemaakt dat zij banken niet failliet laten 

gaan. De financiële crisis heeft inmiddels geleid tot een zware economische 

recessie, waarvan de gevolgen nu al overal te zien zijn.

De overheid probeert banken te stimu-

leren om meer geld uit te lenen. Om de 

economie weer aan de gang te krijgen, 

zullen consumenten weer geld moeten 

uitgeven en bedrijven weer moeten 

investeren. Dit zullen ze pas doen zodra 

zij nieuw vertrouwen krijgen in de toe-

komst. Tot die tijd moet de overheid 

inspringen, door meer (belasting)geld 

te besteden. De meeste economen 

 verwachten een herstel in 2010 of 2011, 

anderen geloven dat de recessie tien 

jaar gaat duren. 

Beleggingen juli 2008 - februari 2009 

Wij hebben in oktober 2008 alle deel-

nemers per brief en via www.cfk.nl 

laten weten dat het CFK een groot deel 

van de beleggingsportefeuille heeft 

betalen. De staatsobligaties stegen juist 

in waarde als gevolg van de renteda-

lingen, maar het totaalrendement van 

de maand oktober (-1,5%) was sterk 

negatief. In november volgde een licht 

herstel (+1,06%), omdat de rente bleef 

dalen. In de maanden december, januari 

en februari werden kleine positieve 

rendementen geboekt, waardoor het 

tussentijds rendement zoals gezegd op 

circa 0,2% uitkomt.

Ondanks de ergste financiële crisis 

sinds de jaren ’30 is een daling van het 

vermogen van het CFK over de periode 

juli 2008 – februari 2009 gelukkig voor-

komen. Het rendement op het deel 

van de portefeuille dat vaststaat, heeft 

het verlies op het belegde deel van de 

portefeuille volledig kunnen compen-

seren. Er is bijna geen pensioenfonds 

of beleggingsfonds dat ons dat kan 

nazeggen. De meeste pensioenfondsen 

hebben namelijk een flink deel van hun 

vermogen zien verdampen. 

Beleggingen maart – juni 2009

Het rendement over het boekjaar wordt 

vastgesteld per 30 juni 2009. De hoogte 

van het uiteindelijke rendement wordt 

vooral bepaald door het rendement van 

maart tot en met juni op onze obligatie-

portefeuille. Het andere deel ligt immers 

vast. Verder moet het in het vorige 

boekjaar geleden en doorgeschoven 

verlies van 1,2% worden gecompenseerd 

in dit jaar, zoals eerder gemeld werd.

Een groot nadeel van de economische 

crisis voor beleggers is de continue 

daling van de marktrente, die uit-

eindelijk zal gaan doorwerken op de 

rendementen. We beleggen immers 

een groot deel van de portefeuille in 
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rente-gerelateerde producten (vast-

rentende waarden). Momenteel liggen 

de spaarrentes (en deposito’s) nog op 

een behoorlijk niveau, maar ook deze 

zullen op niet al te lange termijn struc-

tureel lager komen te liggen. Dat bete-

kent dat het moeilijker wordt om een 

redelijk rendement te behalen. Wij zul-

len je binnenkort via de aparte nieuws-

brief laten weten hoe we hiermee de 

komende tijd verder omgaan. 

Voorzitter Vreeman blijft 
nog vier jaar
Ruud Vreeman, die nu vier jaar voor-

zitter van het bestuur van het CFK is 

geweest, zal nog een periode van vier 

jaar aan het CFK verbonden blijven. De 

deelnemersraad heeft hierover positief 

geadviseerd.

Bestuur wordt Raad van 
Toezicht
Het is de bedoeling dat het bestuur op 

korte termijn wordt omgevormd tot 

een Raad van Toezicht. Het dagelijks 

beleid wordt dan vormgegeven door de 

huidige directeur Ben-Ivar Kolster. Deze 

verandering wordt ingezet om beter 

aan te sluiten bij de maatschappelijke 

ontwikkelingen op het gebied van 

‘goed pensioenfondsbestuur’.

Nieuwe deelnemersraad
De nieuwe deelnemersraad is geïn-

stalleerd. De deelnemersraad kent 

momenteel de volgende leden:

In de raad zijn spelers uit ere- en eerste 

divisie vertegenwoordigd, alsmede 

oud-spelers die een uitkering ontvangen 

uit het CFK. De deelnemersraad advi-

seert het bestuur over alle onderwerpen 

die het CFK betreffen. De afgelopen 

periode is onder meer geadviseerd over 

het systeem van individuele beleggingen 

en de organisatorische structuur van 

het CFK.

Wij kunnen ons voorstellen dat je eens 

een bepaald onderwerp met iemand 

van de deelnemersraad zou willen 

bespreken. Je kunt in dat geval een 

mail sturen naar deelnemersraad@cfk.nl 

of gewoon even bellen naar het CFK.

Zijn je partner en je 
 kinderen verzekerd als 
je overlijdt? 
Het CFK voert verschillende regelingen 

uit waarbinnen een nabestaanden-

pensioen is verzekerd, denk bijvoor-

beeld aan de Pensioenregeling Betaald 

Voet bal. Een nabestaandenpensioen is 

een levenslange uitkering aan je partner 

of een tijdelijke uitkering aan je kinde-

ren, die ingaat direct nadat je komt te 

overlijden. Als je een partner en/of kin-

deren hebt, is het belangrijk dat je club 

en het CFK hiervan op de hoogte zijn! 

Als je dit niet doorgeeft, ontvangen je 

nabestaanden niets na je overlijden. Dit 

is je eigen verantwoordelijkheid.

In het eerste kwartaal van 2009 sturen 

wij je een overzicht met de dekkingen 

voor je nabestaanden zoals die bij ons 

geadministreerd staan. Je kunt hierdoor 

eenvoudig controleren of wij je actuele 

gegevens bezitten. Als die niet kloppen, 

is het verstandig snel te reageren. Als je 

nu al wilt weten of je partner en kinderen 

goed verzekerd zijn, neem dan even 

contact met ons op.

Laat ons je e-mail adres weten!

Het communiceren via e-mail is sneller en 

beperkt de kosten. Laat het ons weten 
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ProProf tien jaar
Tien jaar geleden richtten vier toonaangevende agentschappen ProProf op. 

De spelersvakbond is inmiddels niet meer weg te denken 

uit het vaderlandse voetballandschap.

10
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Luizen in de pels. Spelers en clubs lijn-
recht tegenover elkaar. Clubs vegen cao 
resoluut van tafel. 

Zo luiden de krantenkoppen begin 1999. De verhou-

dingen in het voetbal staan op scherp. Zelden zijn 

de spanningen zo hoog opgelopen. De zogenaamde 

flexwet zorgt voor verdeling. Door deze wet zouden 

spelers met een opzegtermijn van een maand kun-

nen vertrekken. Na het roemruchte Bosman arrest is 

dat een nieuwe bom onder de arbeidsverhoudingen 

in het voetbal. De enige mogelijkheid om deze veel-

besproken wet te omzeilen ligt in een collectieve 

overeenkomst, waarin clubs en spelers afspraken 

maken. Meer dan ooit is er behoefte aan een speciale 

voetbal-cao. 

De spelersvakbond VVCS heeft het alleenrecht, maar 

die wil een groot geldbedrag ontvangen om de flex-

wet uit te schakelen en staat dus lijnrecht tegenover 

de clubs. Veel visionairs in het voetbal voorzien grote 

problemen als de patstelling niet wordt doorbroken. 

De toekomst van het betaalde voetbal is in gevaar. Als 

het transfersysteem eraan gaat, zou de concurrentie-

positie van de eredivisie volledig onderuit gaan. 

Een aantal grote agentschappen slaat de handen in-

een. Samen brainstormen ze over een oplossing. Zo 

ontstaat het idee voor een alternatieve vakbond die 

ProProf gaat heten. Rob Jansen, Henk van Ginkel, 

Sigi Lens en Kees Ploegsma nemen het voortouw en 

vinden aansluiting bij de vakbond De Unie. De in het 

voetbal bekende jurist Paul Foortse presenteert het 

idee in de media. 

De boegbeelden van het eerste uur kunnen het zich 

nog goed herinneren. Sigi Lens zetelt in Badhoeve-

dorp. De eigenaar van het bureau Pro Athlete is één 

van de vier partijen die bij de oprichting betrokken 

was. “We vroegen ons af: wie wil ons helpen bij het 

opzetten van een spelersvakbond?” vertelt Lens. 

“Toen kwamen we bij vakbond De Unie terecht. Ons 

eerste gesprek hadden we in Vianen, toen is het gaan 

rollen. Het idee was, er moet een einde komen aan 

de alleenheerschappij van de VVCS. Het belang van 

de spelers stond voorop, want dat kon in onze ogen 

wel beter worden verdedigd. In het begin zijn we 

vooral aangevallen, omdat het initiatief werd geno-

men door agenten. Nu nog zijn er veel mensen die 

vinden dat alle agenten verkeerd zijn. Daar kun je 

beter gepast op zwijgen. Ook niet alle vakbondsleden 

of politieagenten zijn goed. Ik kan alleen wijzen naar 

de feiten. De praktijk bewijst de toegevoegde waarde 

van ProProf. De vakbonden zitten nu zij aan zij aan 

de onderhandelingstafel en de cao’s zijn eensgezind 

tot stand gekomen. Mijn principe is altijd: twee weten 

meer dan één.”

catastrofe
In de Eindhovense wijk Acht knikt Kees Ploegsma 

senior instemmend. De agent die vooral bekend is 

vanwege zijn brede arsenaal trainers, praat ons bij 

over de achtergronden: “De flexwet was een nieuwe 

catastrofe voor het voetbal geworden. Het heeft lang 

geduurd voordat de situatie met langlopende con-

tracten en veel te hoge honoreringen was genormali-

seerd. Het Bosman-arrest had al heel wat teweegge-

bracht. Door de flexwet zouden de spelers à la minute 

weg kunnen. Iedereen zei: dat is toch mooi voor die 

makelaars? Maar als je visie hebt, dan weet je dat 

het juist niet goed was geweest voor het betaalde 

voetbal. Daarom moest er een tegenhanger komen; 

een spelersvakbond die de situatie vanuit een andere 

invalshoek bekeek. 

“In het begin werden we neergezet als een make-

laarsclub. We kregen alleen maar stank voor dank. 

Ons initiatief heeft de clubs enorm veel geld en el-

lende bespaard. Of clubs hebben dat nooit beseft of 

ze hebben het niet helemaal begrepen. Voor het Ne-

derlandse voetbal is het hoe dan ook een goede zaak 

geweest. Ploegsma gaat verder: “Voor de spelers is 

het prettig dat er nu twee partijen aan de onderhan-

delingstafel zitten. Dat maakt het bij cao-onderhande-

lingen ook weer makkelijker. De vakbond is onafhan-

kelijk en wordt uitstekend geleid. Voetballers kunnen 

met allerlei vraagstukken terecht bij ProProf. Dat is 

toch een enorme winst.”

Omdat de oprichters bijna alle internationals verte-

genwoordigen is ProProf meteen een krachtige partij. 

Rob Jansen speelt daarin natuurlijk een grote rol. Met 

Sport Promotion leidt hij nog steeds het toonaange-

vende agentschap van Nederland. De bevlogen Ha-

genaar laat bovendien nieuwe organisaties als pad-

denstoelen uit de grond schieten. “Gekscherend kan 

je zeggen dat de Jansens al vier vakbonden hebben 

opgericht,” vertelt Jansen. “Eerst de VVCS, toen Pro-

Prof en later de makelaarsorganisaties ProAgent en 

EFA. ProProf is een toegevoegde waarde gebleken. Er 

werd toentertijd geen reëel beeld van de voetballerij 

geschetst. Daarom zijn Henk van Ginkel en ik bij el-

kaar gaan zitten. Later zijn Ploegsma, Lens en Foortse 

daar bij gekomen. In heel kort tijdsbestek hebben we 

alles voor elkaar gekregen. Het was een zware groep 

die zich aansloot bij De Unie. We leverden het kader 

en de kracht om als officiële vakorganisatie tot leven 

te komen. In het begin werd daar schamper over ge-

daan, maar in de loop der jaren heeft ProProf zich be-

wezen als een betrouwbare partner. Dat er nu toch al 

een aantal voetbal-cao’s tot stand is gekomen is voor 

een belangrijk deel te danken aan de constructieve 

houding van ProProf.”

transparantie
Volgens Henk van Ginkel was er behalve de flexwet 

nog een belangrijke reden om een nieuwe vakbond in 

het leven te roepen. “We wilden meer transparantie 

rond het pensioenfonds CFK. Daar was in die tijd geen 

sprake van. Dankzij de komst van ProProf is dat gelukt. 

Na de oprichting van ProProf is steeds vrij makkelijk 

een cao afgesloten. Voor die tijd was dat ondenkbaar. 

Ik ben er trots op dat ik er aan het begin bij betrokken 

was. We zaten ook in de luxe positie dat de grootste 

makelaarskantoren meededen. Samen vertegen-

woordigden wij vrijwel alle internationals, daardoor 

hadden we een heel sterke positie. Ze konden op een 

gegeven moment niet meer om een tweede vakbond 

heen. Dat vonden ze bij de andere vakbond natuurlijk 

niet leuk. Zelf bemoei ik me er niet meer mee. Er is nu 

een andere generatie die de bond heeft laten groeien. 

Ko doet het uitstekend.”

Ko is natuurlijk Ko Andriessen. De voormalige jeugd-

speler van Willem II begint als adviseur van de vak-

bond. Twee jaar na de oprichting wordt de jurist 

aangesteld als directeur, waarmee hij Johan Tuk-

ker opvolgt. De bond functioneert dan al autonoom. 

Vrij snel na de stormachtige totstandkoming van de 

vakbond verdwijnen de makelaarskantoren naar de 

achtergrond. Een vakbond hoort niet aan arbeidsbe-

middeling te doen, dat is altijd een gouden regel ge-

weest van ProProf. Met de spelers Bert Konterman, 

John Veldman en Dirk Jan Derksen zijn bovendien de 

belangen van zowel de eredivisie- als eerste divisie-

spelers al behartigd in het bestuur. 

Het blijkt al snel een ijzersterke formule. Een vakbond 

die aan niemand is gelieerd en daardoor een onaf-

hankelijke koers kan varen, maar wel gebruik kan ma-

ken van de knowhow van de agenten die zich in het 

internationale topvoetbal bewegen. Veel topspelers 

sluiten zich aan, maar de vakbond richt zich nadruk-

kelijk op de minder bedeelden. Andriessen legt vanaf 

de eerste dag de nadruk op collectiviteit. “De spelers 

waren in die tijd overgeleverd aan individuele steun, 

terwijl we collectief een vuist moesten maken. Anders 

Sigi Lens: “De praktijk bewijst de 
toegevoegde waarde van ProProf.”

Rob Jansen: “In de loop der jaren 
heeft ProProf zich bewezen als een 
betrouwbare partner.”



bereik je niets,” kijkt de directeur terug. Die woorden 

maakt hij volledig waar in de nieuwe cao van 1999. 

Meer dan ooit praten de vertegenwoordigers van de 

spelers en clubs op een constructieve manier. Dat is 

ook te danken aan Wessel Weezenberg, die optreedt 

namens de werkgeversorganisatie FBO, en onder-

handelaar Jacques Teuwen van De Unie. 

successen
Het zijn de eerste stappen in een verdere professio-

nalisering van het betaalde voetbal. Doorbetaling bij 

arbeidsongeschiktheid is het grote succes in de nieu-

we cao. Tot die tijd is nog helemaal niets geregeld 

voor voetballers die geblesseerd raken. Aanvankelijk 

leeft het vooroordeel dat ProProf alleen zorgt voor 

de topspelers. Andriessen: “Dat beeld werd al snel 

achterhaald toen bleek dat wij er juist ook zijn voor 

de spelers in het rechterrijtje van de eerste divisie. 

De jongens die minder bedeeld zijn, hebben ons het 

meest nodig. Bij de cao onderhandelingen hebben wij 

ons steeds voor hen ingezet. Het sociale fonds van 

waaruit we scholingsprojecten en budgettrainingen 

financieren beschouw ik als een van onze grootste 

successen.”

Zoals Van Ginkel al memoreert, is transparantie en 

inspraak bij het CFK eveneens een speerpunt in die 

eerste tien jaar. Het pensioenfonds speciaal voor 

profvoetballers is een unieke regeling. Toch komt het 

CFK in de beginjaren van ProProf voortdurend slecht 

in het nieuws. Het fonds keert op willekeurige wijze 

bedragen uit aan spelers die daar om vragen. De rela-

tie tussen het fonds en de VVCS is ondoorzichtig. Een 

paar advocaten verklaren namens grote spelers de 

oorlog aan het pensioenfonds. De broertjes Frank en 

Ronald de Boer willen het CFK voor de rechter slepen. 

De spanningen lopen zo hoog op dat hervormingen 

onvermijdelijk zijn. 

Daan Hermes speelt een voorname rol in de omme-

keer. Hij is vandaag de dag de voorzitter van ProProf 

en bestuurslid van het CFK. “Professionalisering, dat 

is wat er heeft plaats gevonden. Toen wij ons meld-

den aan de poort van het CFK genereerde dat veel 

P r o P r o f  M a g a z i n e
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media-aandacht. De belangen tussen de VVCS en het 

CFK waren verstrengeld. Wij wilden transparantie, in-

spraak en een pensioenfonds dat professioneel was 

ingericht. Dat is gelukt en sindsdien is alle negatieve 

publiciteit verstomd. Nu hoor je er niks meer over en 

zo hoort dat ook met een pensioenfonds. Met Ruud 

Vreeman is er een onafhankelijke voorzitter. Het fonds 

is bovendien verankerd in de cao. Daardoor staat het 

geld veilig, daar durft echt niemand aan te komen. Dat 

is zeker in deze economisch moeilijke tijd belangrijk, 

want je denkt toch niet dat mensen het aandurven om 

aan cao-afspraken te tornen?”

schuldsanering
Ook buiten de cao verbetert ProProf het klimaat voor 

de spelers. Een opzienbarende service is de schuld-

sanering. Een aantal spelers komt financieel in de pro-

blemen als ze hun loopbaan beëindigen. Een vangnet 

bestaat er niet. De bond ziet dit met lede ogen aan 

en ontwikkelt daarom samen met de financieel des-

kundige Mark Leenaerts een traject om (voormalige) 

voetballers uit de schulden te krijgen. Het past per-

fect in de sociale uitstraling van ProProf. 

En dan is er nog de tendens dat clubs hun selecties 

steeds verder inkrimpen. De arbeidsplaatsen zijn niet 

alleen beperkt, maar ook is er een groot verloop. Dat 

komt doordat het aanbod van spelers groter is dan de 

vraag door de clubs. Het zet de vakbond aan het den-

ken. Het leidt tot een uniek project in samenwerking 

met het adviesbureau Berenschot. Dit bureau ver-

richt niet alleen onderzoek in het bedrijfsleven en het 

betaalde voetbal, het is ook toonaangevend in perso-

neelsmanagement. 

Harm Swierenga is senior consultant bij Berenschot 

maar ook bestuurslid van ProProf. Eind jaren negen-

tig is Swierenga bovendien de eerste preses van Pro-

Prof. Er zijn dus weinig mensen die beter hun visie op 

de vakbond kunnen geven. “We werden totaal niet 

geaccepteerd in de beginperiode. Dat heeft wel twee 

of drie jaar geduurd. Mensen moesten erg wennen 

aan een tweede vakbond. Achteraf is het een gewel-

dig goed idee geweest. Toen Ko directeur werd, is de 

schwung er helemaal goed in gekomen. Ik heb altijd 

gezegd dat we na vijf jaar zouden weten of we be-

staansrecht hadden. Nu zijn we tien jaar verder en 

staat er een mooie vakbond. “Zelf ben ik vanuit Beren-

schot bezig met het project waarbij we spelers helpen 

met hun maatschappelijke loopbaankeuze. We willen 

dit project graag uitbreiden. Dan kan je bijvoorbeeld 

denken aan cursussen voor presentatietechnieken. 

Kijk naar René van der Gijp of Hans van Breukelen, 

dat zijn veel gevraagde sprekers. Mensen vinden het 

interessant als ex-spelers hun visie geven. Daar kun-

nen wij ze bij helpen. Daarnaast vind ik het belangrijk 

dat ProProf volstrekt onafhankelijk is. De vakbond 

opereert helemaal autonoom. Daar ben ik ontzettend 

tevreden over. We kunnen dan ook met vertrouwen 

een belangrijke tijd tegemoet zien. Salarissen gaan 

mogelijk dalen, clubs dreigen te verdwijnen. Van de 

bond wordt nu een voorname rol verwacht.”

belangrijke tijd
Inmiddels zijn we een paar cao’s verder. Er zijn di-

verse projecten opgezet. De zaakwaarnemers die de 

bond ooit oprichtten zijn niet meer betrokken, maar 

kunnen door hun wereldwijde netwerk wel goed 

inschatten wat het werk van de vakbond voorstelt. 

Lens is glashelder: “Ik durf wel te zeggen dat het 

voor voetballers nergens zo goed is geregeld als in 

Nederland. Een prima klimaat, de rechten en plichten 

van zowel werknemers als werkgevers zijn goed be-

schreven in de cao.” Zeker nu een sociale terugslag 

dreigt door de economische crisis, vindt Lens dat er 

weer een belangrijke tijd aanbreekt voor de vakbond. 

“De situatie in Nederland en de rest van Europa ziet 

er absoluut niet rooskleurig uit. Het ziet ernaar uit dat 

veel mensen ontslagen worden en dat het moeilijker 

is om werk te krijgen. Als er een goede tijd is om je 

aan te sluiten bij de vakbond dan is het nu. De bond 

kan veel betekenen op het gebied van opleidingen en 

het vinden van een baan in de maatschappij.”

Initiatiefnemer Rob Jansen is het met hem eens: “Ik 

heb altijd gezegd dat de vakbond zich bezig moet 

houden met collectieve zaken en niet met individuele 

begeleiding. Daarin kan de vakbond hooguit een rol 

bij de jeugd spelen. Nu gaat de recessie ook zeker het 

voetbal raken en ligt er een grote verantwoordelijk-

heid in de eerste divisie. Daar moet de vakbond goede 

collectieve afspraken maken. Dat gebeurt ook en er 

zijn al mooie projecten, bijvoorbeeld met betrekking 

tot scholing. Of we echt voorop lopen weet ik niet. 

In landen als Engeland en Frankrijk functioneert het 

ook prima, maar het is wel zo dat we het in Nederland 

keurig hebben geregeld voor de spelers.”

Anno 2009 is ProProf een volwaardige vakbond, met 

een positie in het pensioenfonds CFK en zetels in de 

Centrale Spelers Raad (CSR), gesprekspartner van 

de KNVB. De bond is als sociale partner niet meer 

weg te denken uit het vaderlandse voetballandschap. 

Maar het werk is nog lang niet af, zeker niet gezien 

het economische tij. De hoofddoelstelling voor het ko-

mende decennium is om een nog beter sociaal vang-

net te ontwikkelen. Andriessen: “Bij onze oprichting 

dacht men dat dit clubje maar even zou bestaan. Het 

maakt me trots dat we al zoveel hebben bereikt. Maar 

we zijn er nog niet. Ik maak me al een paar jaar hard 

voor een calamiteitenfonds. Een voetbalongeschikt-

heidsverzekering. 

Topspelers hebben die zelf wel afgesloten, maar de 

spelers in de eerste divisie kunnen dit nooit betalen. 

Dat vind ik een taak voor de vakbond. Daarnaast trek-

ken we ten strijde tegen de soms asociale bepalingen 

in contracten, waarin spelers ervoor moeten tekenen 

dat ze afzien van hun rechten. Dat gaat echt veel te 

ver. De spelers verdienen een betere rugdekking. Er 

is de komende tien jaar dus nog genoeg werk te ver-

zetten.”
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Ko Andriessen: “Dat ProProf alleen 
voor topspelers zou zorgen is 
ondertussen achterhaald.”
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Danny Koevermans is er het levende voorbeeld van dat het raar kan lopen in het leven. Hij wilde 
eigenlijk helemaal geen profvoetballer lopen. Hij bleef liever bij zijn eigen amateurclub. Tot hij 
zich tijdens een jaartje freewheelen realiseerde dat hij niets te verliezen had. Dus debuteerde 
hij op zijn 22e in het betaald voetbal. 

“Ik mag van geluk spreken”
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Het trainingsveld op De Herdgang ligt er na de 

ochtendtraining allerbelabberdst bij. Drie mannen 

met rode jassen drukken de plaggen terug om het 

veld weer een beetje bespeelbaar te maken. Maar 

als de middagtraining zo’n tien minuten aan de gang 

is vliegen de losse stukken gras weer net zo vrolijk in 

het rond. “Dit is het slechtste veld van Nederland,” 

zegt Danny Koevermans als hij is aangeschoven. Er 

ligt bosgrond onder en daardoor pakt het niet goed. 

Ze doen er alles aan, hoor. Elke morgen wordt het 

gerold en dan ziet het er weer goed uit. Maar als je 

er met je noppen ingaat, schieten de plaggen er weer 

uit. Het is dramatisch.”

Koevermans denkt dat PSV een hoger niveau kan 

halen als het trainingsveld er beter bij zou liggen. 

“Maar ach, ze zijn jarenlang kampioen geworden 

ondanks dit veld,” relativeert hij direct. Dat PSV dit 

jaar de titel aan zijn neus voorbij ziet gaan, heeft 

volgens Koevermans andere redenen. “Ik had veel 

over het ontslag van Stevens kunnen zeggen, maar 

dat doe ik niet. Het is jammer dat het zo is gelopen. 

Het gaat nu beter dan een paar weken terug. De 

ploeg heeft weer meer zelfvertrouwen. Verder is het 

hopen dat we bij de eerste vier eindigen, zodat we 

niet de play-offs hoeven te spelen.”

voetballen op het kerkplein
De meeste spelers die ProProf voor deze interviews 

spreekt hebben van jongs af aan de droom 

profvoetballer te worden. Danny Koevermans is wat 

dat betreft een rare. De liefde voor de bal was er wel, 

de passie voor het spel ook, alleen die droom kwam 

maar niet. “Volgens mijn ouders was ik altijd met een 

bal bezig. In auto’s was ik bijvoorbeeld helemaal niet 

geïnteresseerd. Kreeg ik voor mijn verjaardag een 

garage, dan stond die ’s avonds weer in de hoek 

en was ik alweer met mijn balletje bezig. Met een 

paar jongens uit de straat voetbalde ik altijd op het 

kerkplein. “Mijn eerste club was Excelsior ’20. Daar 

heb ik gezeten tot ik in 2000 naar Sparta ging. Of ik 

veel talent had? Ik ging gewoon mee. Ik heb wel alle 

hoogste jeugdteams van de amateurclub doorlopen, 

maar ik werd pas gescout op mijn 21e. Voor die tijd 

zat ik trouwens wel een paar keer bij het Rotterdams 

elftal. Dat is een selectieteam voor jongens die niet 

bij Sparta of Feyenoord zitten. Ik heb toen nog eens 

meegedaan aan een buitenlands toernooi. Ik moet 

een jaar of elf geweest zijn. Verder heb ik nooit 

bij een selectie gezeten.” Koevermans groeide op 

in Schiedam, maar werd nooit uitgenodigd door 

de Rotterdamse topclubs. Van zijn kant liet hij de 

zogenaamde ‘voorspeeldagen’ aan zich voorbij gaan.

“Bij de bvo’s moeten die jongens elke dag voetballen-

voetballen-voetballen. Dat was niet de manier 

waarop ik er mee bezig wilde zijn. De kans dat je 

dan ook profvoetballer wordt is zó klein. Ik mag van 

geluk spreken dat ik uiteindelijk toch nog het voetbal 

in ben gerold. Maar ik ben blij dat ik een normale 

voetbaljeugd heb gehad en dat ik heb leren werken 

voor mijn centen. 

“Tegelijk was ik wel hele dagen bezig bij de club. Door 

de week gaf ik trainingen en ik trainde natuurlijk zelf. 

Op vrijdag gingen we stappen, zaterdag was ik weer 

op de club en zondag moest ik zelf spelen. Heerlijk op 

amateurniveau. Niets moet, alles mag.”

vwo-diploma
Koevermans haalde netjes zijn Vwo-diploma 

en besloot een jaar rond te gaan kijken. “Ik had 

verschillende baantjes en ik voetbalde fanatiek bij 

de amateurs. Ik woonde nog lekker thuis. In dat jaar 

werden we ook nog kampioen met de amateurs. Het 

was een heerlijke tijd.” Na dat jaar koos hij voor een 

studie commerciële economie, al had hij nog geen 

idee wat hij ermee wilde. Het werd geen succes. Na 

drie maanden gaf hij de brui eraan. Het levensmotto 

van dat moment werd ‘we zien wel’ en dat draaide 

uiteindelijk uit op een profcontract bij Sparta. 

“Ik had een paar baantjes,” vertelt Koevermans. “Ik 

was trainer bij de amateurs. Ik was postsorteerder 

en postbode. Ik werkte in De Doelen in de keuken 

en op zaterdagmiddag deed ik de uitslagen van de 

amateurclubs bij de krant. Dat leven had ik wel een 

paar jaar vol kunnen houden. Toen kwam Sparta weer. 

Het jaar ervoor was ik ook al benaderd, maar toen 

had ik er geen zin in. Ik had het gevoel dat wanneer 

voetbal werk zou worden, het minder leuk zou zijn. Ik 

wilde eigenlijk gewoon lekker bij mijn clubje blijven. 

Tot ik me bedacht dat ik altijd nog amateur kon 

worden. Ik kon het op zijn minst proberen. 

“Ik heb het seizoen bij de amateurs afgemaakt. We 

werden nog kampioen ook. Toen heb ik met tranen 

in mijn ogen afscheid genomen van mijn club. Bij 

Sparta ging het daarna heel snel. Binnen vijf weken 

ging ik van het tweede naar het eerste en kreeg ik een 

contract voor vier jaar. Technisch was ik minder dan 

de jongens die van de A1 kwamen, maar ik had een 

voorsprong in kracht. Als je derde klasse amateurs 

speelt heb je dat wel nodig. Ik moest aanpoten, maar 

ik heb snel veel geleerd.”

Danny Koevermans neemt een slokje van zijn thee. 

Hij vertelt hoe onbevangen hij de wereld van het 

profvoetbal instapte. “Ik had niet het gevoel: ik ga 

erheen om te slagen. De insteek was: ik ga kijken 

of ik er mijn brood mee kan verdienen. Ik kon lekker 

in Schiedam blijven wonen, fijn bij mijn vrienden en 

familie in de buurt.  “De eerste zes maanden was ik 

overal bij. Ik speelde met het tweede, maar zat ook 

bij het eerste. Daarna raakte ik vaker geblesseerd. 

Ik denk dat de stap net te groot is geweest. In mijn 

tweede seizoen bij Sparta werd Frank Rijkaard onze 

trainer. In de voorbereiding kreeg ik het gevoel dat ik 

dat seizoen wel eens wat meer zou kunnen spelen. 

Dat was ook zo. Als ik mocht spelen, scoorde ik 

ineens drie keer, zo krijg je een zetje. Uiteindelijk 

degradeerden we met Sparta. Het klinkt gek, maar 

voor mijn carrière is dat alleen maar goed geweest. In 

de Eerste divisie kon ik laten zien wat ik waard was.”

Louis van Gaal
Koevermans draaide lekker, maar zijn club balan-

ceerde op het randje. In 2003 ging Sparta zelfs bijna 

failliet. Het tij keerde toen een paar Rotterdamse 

zakenlieden zich ermee gingen bemoeien. In 2003-

2004 haalde de club zelfs weer de halve finale van de 

KNVB-beker. Sparta verloor jammerlijk van Utrecht 

na strafschoppen. In 2005 keerden de Rotterdammers 

terug in de Eredivisie na nacompetitie. Danny 

Koevermans voerde in dat seizoen met 24 doelpunten 

de topscorerlijst van de Eerste Divisie aan. En toen 

kwam Louis van Gaal. De trainer begon bij het 

ambitieuze AZ en wilde Koevermans erbij hebben. 

In eerste instantie voor de bank. Koevermans: “Daar 

‘Ik dacht dat voetbal minder leuk 
zou zijn als het werk was’
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hoefde ik niet over na te denken. In het eerste jaar kon 

ik leren, trainen en kijken. Het tweede jaar zou ik meer 

aan spelen toekomen en voor het derde jaar hoopte 

ik mezelf in de basis te spelen. Dat ging wat sneller. 

Onder Van Gaal ben ik enorm gegroeid. Hij heeft 

me mede gevormd tot de speler die ik nu ben. Elke 

trainingsvorm van hem is wedstrijdgericht. Het niveau 

van trainen is altijd hoog. Alles is honderd procent. Er 

is geen tijd voor verslapping. Van Gaal is - denk ik - de 

beste trainer die er is. Doordat hij ver vooruit speelt, 

kwam ik goed tot mijn recht. Ik heb veel gescoord in 

die twee jaar.” In het seizoen 2006-2007 raakte Danny 

Koevermans 22 keer het net voor de club uit Alkmaar. 

Zijn goede spel werd beloond met de selectie voor het 

Nederlands elftal. “Ongelooflijk,” noemt de aanvaller 

het. “Dat een carrière zo kan lopen. Ik had er niet 

eens over gedroomd, het overkwam me ineens.”

Op de laatste speldag van de competitie greep AZ 

naast de titel. Koevermans haalt zijn schouders op. 

“Tja, bij PSV zeggen ze dat het de meeste memorabele 

titel ooit is, maar bij mij heeft het wel een littekentje 

achtergelaten. De titel gaat dit jaar zeker naar AZ. 

Ik kan me niet voorstellen dat ze die nu nog laten 

glippen.”

slapeloze nachten
De spits spreekt liefdevol over zijn tijd in Alkmaar. 

En dat terwijl zijn vertrek in 2007 allerminst 

vlekkeloos verliep. Toen AZ in de zomer van dat 

jaar de Braziliaanse aanvaller Ari aantrok, vreesde 

Koevermans voor een plek op de bank en stuurde aan 

op een transfer.

“Het zij zo,” wuift hij het weg. “Alles wat ik daar nu nog 

over zeg is teveel. Feit is dat Van Gaal me veel beter 

heeft gemaakt. Als hij me niet naar AZ had gehaald, 

had ik waarschijnlijk niet zo’n mooie carrière gehad.”

Daar laten we het bij, al tekenen we nog wel even 

op dat Koevermans slapeloze nachten heeft gehad 

omdat zich maar geen nieuwe club aandiende. Een 

dag voor het einde van de transferperiode klopte 

PSV aan. De spulletjes waren toen snel gepakt. 

Koevermans woont alweer bijna twee jaar met zijn 

gezin in het Brabantse land. 

Hij heeft het goed naar zijn zin bij PSV, al kan het altijd 

beter. Sinds de komst van Ola Toivonen in januari dit 

jaar komt Danny Koevermans minder aan spelen toe. 

“Ik kan er nu beter mee leven dan vorig jaar toen 

ik ook op de bank zat. Vorig jaar scoorde ik veel en 

speelde ik goed. Dit jaar heb ik de eerste helft van het 

seizoen weinig gescoord. Bij een club als PSV staat er 

dan zo een volgende. Als ik speel, wil ik het ook laten 

zien. Twee weken geleden mocht ik spelen tegen AZ. 

Dan ben ik als een kind zo blij. De uitvoering was top, 

ik scoorde twee keer en we hielden met zijn allen een 

punt over, terwijl we op verlies stonden.”

De spits werd vorig jaar dertig. De aanvankelijke 

weerstand tegen een leven als profvoetballer is 

helemaal verdwenen. Hoe kan het ook anders? “Ik 

heb me vergist,” zegt Koevermans daarover. “Ik kan 

elke dag met voetbal bezig zijn en ik word er nog voor 

betaald ook. Er is niks mooiers. Ik heb natuurlijk ook 

de andere kant gezien. Ik weet hoe het leven van een 

postbode eruit ziet. Daar is niks mis mee, maar ik ben 

toch liever profvoetballer.”

prima jeugd
Het sportieve talent erfde hij overigens niet van zijn 

ouders. Pa Koevermans kan bijvoorbeeld alles met 

zijn handen, maar sportief is hij bepaald niet. Danny 

Koevermans beschrijft de band met zijn ouders als 

‘megagoed’. “Ze hebben altijd achter mijn keuzes 

gestaan en ze hebben me nooit gepusht. Toen ik met 

mijn studie wilde stoppen, hebben ze me gesteund. 

Toen ik in eerste instantie niet voor Sparta koos 

hebben ze dat ook gerespecteerd. Ik heb een prima 

jeugd gehad. Mijn ouders hebben zich ook nooit druk 

hoeven maken. Ik heb keurig mijn schooldiploma 

gehaald en ik dronk mijn eerste biertje pas toen ik 

achttien was. 

“Af en toe worden ze boos als journalisten slecht 

over mij schrijven. Dan zeg ik: maak je niet zo druk. Ik 

weet ook wel dat er eentje is die mij altijd loopt af te 

zeiken, maar dat laat ik van me afglijden. Ik lees het 

niet eens. Ik sta morgen gewoon weer met net zoveel 

plezier op het veld.

“Wat ik wel moeilijk vind, is dat je publiek bezit bent. 

Als ik drie keer op rij heb verloren, hoef ik me niet in 

de stad te vertonen. En dat je door supporters van 

andere clubs voor rotte vis wordt uitgemaakt, stoort 

me ook. Ik zeg wel rotte vis, maar het is veel erger. 

Dat moet je maar normaal vinden, maar ík vind het 

niet normaal dat er zoveel hersenlozen zijn die zulke 

dingen tegen me kunnen roepen.”

Het contract van Danny Koevermans loopt over twee 

jaar af. Toch heeft de speler nu ook al regelmatig 

contact met zijn zaakwaarnemer Rob Jansen. “Rob 

belt me af en toe,” vertelt Danny. “Gewoon uit 

menselijke belangstelling. Dat spreekt me aan. Toen 

ik bij PSV getekend had stopte mijn zaakwaarnemer 

Bas van Noordwijk ermee. Via Alfons Groenendijk 

ben ik toen bij Sport-Promotion terecht gekomen. Ik 

voelde direct een klik met Rob Jansen.”

Rob Jansen heeft weliswaar nog wel geen zaken voor 

Koevermans gedaan, tijdens een televisie-interview 

liet hij zich wel eens ontvallen dat de spits mogelijk 

naar een Engelse middenmoter zou verkassen. Dat is 

op dit moment volgens Koevermans niet aan de orde. 

Voor de toekomst sluit hij een overgang naar een 

Engelse club echter niet uit. “De Engelse competitie 

is de mooiste competitie. Ik zou daar best graag een 

keer willen spelen. Maar ach, ik zie wel wat er op mijn 

pad komt.”

De drie van Koevermans:

Hoogtepunt:

“Mijn doelpunt voor het Nederlands elftal tegen 

Luxemburg. We wonnen met 1-0. Het was mijn 

derde wedstrijd voor Oranje. Een ander hoogtepunt 

is het kampioenschap met PSV vorig jaar.”

Dieptepunt:

“Het mislopen van de titel met AZ op de laatste 

dag. De degradatie met Sparta was ook niet 

leuk. Het is toch vervelend dat Sparta één keer 

is gedegradeerd en dat ik daar bij was. Ik was er 

ook wel bij toen we weer promoveerden, maar 

toch...”

Mooiste doelpunt:

“In totaal heb ik meer dan 150 officiële doelpunten 

gemaakt. Mijn ouders houden alles bij. Later ga 

ik dat leuk met mijn kinderen bekijken, nu kijk 

ik er niet naar. Technisch gezien vond ik mijn 

stiftje tegen Willem II dit jaar geweldig of de 

kanonskogel tegen Fiorentina met PSV vorig jaar. 

Voor mij wordt een goal mooier als-ie belangrijk 

is. De kopbal met AZ tegen Newcastle United was 

niet eens zo mooi, maar daardoor bereikten we 

wel de kwartfinales van het UEFA-toernooi.”

‘Ik vind het niet normaal dat sup-
porters van andere clubs zomaar 
van alles tegen mij kunnen roepen.’
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Je wilt er liever niet aan denken, maar het kan zomaar 

gedaan zijn met je voetbalcarrière. Het overkwam oud-

PSV’ers Ernest Faber en John de Jong. Wannet Sports 

Insurance verzekert tegen voetbalongeschiktheid. 

Joseph Wannet vertelt van de hoed en de rand.

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Een felle 

overtreding op je enkels kan zomaar het einde van 

je carrière betekenen. Hetzelfde geldt voor een 

ongelukkige afstap van de keukentrap of een auto-

ongeluk op weg naar de training. En dan bestaat er 

ook altijd nog de kans dat je vanwege een ernstige 

ziekte niet langer actief kunt zijn als profvoetballer.

Joseph Wannet heeft in de loop der jaren talloze treu-

rige verhalen gehoord. In 1992 startte hij met sportver-

zekeringen, drie jaar later begon hij voor zichzelf met 

Wannet Sports Insurance. Je kunt bij Wannet terecht 

voor alle soorten verzekeringen, maar de nadruk ligt 

op de Voetbalongeschiktheidsverzekering. 

Joseph Wannet legt uit wat het verschil is tussen 

deze verzekering en een ‘gewone’ arbeidsonge-

schiktheidsverzekering. “Nederlandse maatschap-

pijen bieden geen goede arbeidsongeschiktheids-

verzekeringen voor beroepssporters aan. Zij vinden 

het risico simpelweg te groot. Sinds het begin werk 

ik met Lloyd’s of London, dit is een verzekeringsmarkt 

waar grote verzekeraars samen risico’s dragen. Via 

Lloyd’s worden grote en vaak ook bijzondere risico’s 

verzekerd. Veel sterren uit de sport- en entertainment 

wereld hebben er een verzekering lopen. 

“In eerste instantie werkte ik als Lloyd’s Correspondent, 

sinds 2000 ben ik Approved Lloyd’s Coverholder. Dat 

betekent dat ik zelfstandig dekkingen mag afgeven en 

accepteren namens Lloyd’s, tot een verzekerd bedrag 

van maar liefst 11 miljoen euro per speler. Gaat het 

om een hoger bedrag, dan moet ik contact opnemen 

met Lloyd’s.”

voetbalpensioen
“Als een voetballer zich wil verzekeren dan kijken we 

samen: hoe ziet je carrière er tot nu toe uit? Hoeveel 

zou je normaal gesproken nog kunnen verdienen tij-

dens je voetballoopbaan? Vervolgens geef ik advies 

op maat. Elk jaar bekijken we de situatie opnieuw. We 

kunnen de polis aanpassen als je bijvoorbeeld bij een 

andere club speelt of als je een ander contract hebt 

gekregen. 

“Een belangrijk verschil met een doorsnee ar-

beidsongeschiktheidsverzekering is dat de Voet-

balongeschiktheidsverzekering doorloopt tot je 

voetbalpensioen, gemiddeld op je 32e. Een normale 

arbeidsongeschiktheidsverzekering loopt tot je 65e. 

Het mooie van dit product is dat het puur voetbalon-

geschiktheid dekt. We kijken niet of iemand nog een 

kantoorbaan kan uitoefenen of trainer kan worden.”

De aanvraagprocedure voor de Voetbalongeschikt-

heidsverzekering is eenvoudig en snel, zeker voor 

bedragen tot elf miljoen euro. Heb je je ’s morgens 

aangemeld, dan ben je bij de eerstvolgende training 

al verzekerd.  Met een keuringsformulier bepaalt Jo-

seph Wannet hoe hij een speler ‘medisch accepteert’. 

Wannet: “Als iemand zes weken geleden bijvoorbeeld 

een knieoperatie heeft ondergaan, dan sluit ik die knie 

voorlopig even uit. Wordt een speler dan afgekeurd 

vanwege die knie, dan keren we dus niet uit. Als we 

de polis het jaar erop opnieuw bekijken, kan dat weer 

helemaal anders zijn. Nee, blessures uit het verleden 

hebben geen invloed op de hoogte van de premie. De 

premie wordt bepaald door je leeftijd en het bedrag 

dat je wilt ontvangen als je voetbalongeschikt raakt. 

Het verzekerde bedrag staat vast en is niet gevoelig 

voor valutarisico’s of financiële crisissen.”

Youri Mulder
Kwaliteit en persoonlijke aandacht zijn de speer-

punten van het bedrijf. Het contact wordt nog inten-

siever op het moment dat een voetballer lijkt te zijn 

uitgespeeld. Joseph Wannet: “Als er iets ernstigs ge-

beurt, ga ik in gesprek met de speler, de clubarts en 

de behandelend arts. De schade-expert van Lloyd’s 

spreekt met dezelfde mensen en stelt vervolgens een 

Voetbal verzekerd
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rapport op. Dat rapport gaat richting Lloyd’s. Voor die 

tijd hebben we Lloyd’s uiteraard al geïnformeerd dat 

er mogelijk een claim moet worden uitgekeerd.”

Wannet vertelt het bijzondere verhaal van Youri Mul-

der. “Youri was gedurende zijn hele voetballoopbaan 

bij ons verzekerd. Op een gegeven moment was zijn 

rechterknie niet meer in orde door een zware bles-

sure. Hij zat toen bij de Duitse topclub Schalke’04. Ik 

heb op dat moment aangegeven welke uitkering hij 

kon krijgen, maar Schalke’04 wilde niet dat hij zou 

stoppen. Ik kon natuurlijk ook niet tegen Lloyd’s blij-

ven zeggen: hij is eigenlijk arbeidsongeschikt, maar 

hij kan nog niet stoppen. Ik ben toen met Youri naar 

Schalke’04 gegaan. De clubleiding vond hem zo be-

langrijk voor het team, dat ze hem niet kwijt wilden. 

Zelfs als hij weinig of niet kon spelen. Schalke’04 

heeft toen tegen Youri gezegd dat zij zijn Lloyd’s uit-

kering zouden garanderen. Dat was natuurlijk een 

uitzonderlijke situatie. Youri kon blijven doen wat hij 

het liefste deed en wij hoefden namens Lloyd’s niet 

uit te keren.”

ongevallenverzekering
Alle spelers in de Nederlandse competitie hebben 

via hun club een ongevallenverzekering bij Wannet 

Sports Insurance lopen. Deze collectieve ongevallen-

verzekering is onderdeel van de CAO voor Contract-

spelers. Volgens Joseph Wannet is het een aardige 

verzekering, maar je moet vooral niet denken dat je 

ermee onder de pannen bent. 

“De maximale uitkering is 175.000 euro. Dat bedrag 

wordt uitgekeerd als een speler bijna niets meer kan. 

Het gaat namelijk over ‘functionele invaliditeit’, zoals 

dat in verzekeringstermen heet en niet over ‘beroeps-

invaliditeit’. Er wordt ondermeer gekeken welke an-

dere beroepen je eventueel nog wel kunt uitoefenen. 

Bovendien ben je niet gedekt als je als gevolg van 

een ziekte arbeidsongeschikt raakt.” Dat is dus iets 

om over na te denken. 

Heb je eenmaal gekozen voor de Voetbalongeschikt-

heidsverzekering van Wannet Sports Insurance, dan 

is het niet onverstandig je hele verzekeringspakket 

eventueel met de hypotheek bij het kantoor onder te 

brengen. “Als je al je polissen bij ons onderbrengt, 

biedt dat meer mogelijkheden,” weet Wannet. “Wij 

kunnen de verschillende verzekeringen beter op el-

kaar afstemmen als we meer van iemands situatie 

weten.”

Wannet Sports Insurance is er overigens niet alleen 

voor spelers. Ook voor trainers en clubs heeft Wan-

net interessante producten. Fred Rutten was als spe-

ler jaren vaste klant en heeft sinds hij trainer is ook 

weer het nodige geregeld bij Wannet. Diverse clubs 

waaronder PSV en SC Heerenveen hebben belangrij-

ke verzekeringen lopen bij Wannet Sports Insurance. 

Dan moet je denken aan de Transferwaarde verzeke-

ring en de Contractwaarde verzekering. Clubs kun-

nen zich bovendien verzekeren tegen het wel of niet 

kampioen worden of een promotie met een Succes 

verzekering. Meer informatie daarover is te vinden op 

de site: www.wannet.eu. 
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Ernest Faber speelde tijdens zijn voetbalcarrière voor NEC, Sparta, 

FC Groningen en PSV. Na dertien operaties aan verschillende bles-

sures, valt in 2004 definitief het doek vanwege ingescheurde achil-

lespezen. Een geluk bij een ongeluk: Faber was verzekerd bij Wannet. 

“Aan het begin van mijn carrière adviseerde mijn zaakwaarnemer Kees 

Ploegsma me al me te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Ik vond het 

een hoop geld. Als jonge speler geef je dat liever aan andere dingen uit. Toch 

ben ik me altijd blijven verzekeren en daar ben ik nu natuurlijk nog altijd erg 

blij mee. In 2004 scheurden mijn achillespezen. De dokter zei dat ik moest 

stoppen met voetballen. Als ik door zou gaan, zou ik op den duur misschien 

zelfs niet meer kunnen lopen. In zekere zin was het een opluchting dat ik voor 

een voldongen feit werd gesteld. Mijn lichaam was al een hele tijd op zoek 

naar de balans. Voor de verzekering moet je zelf een verslag maken van wat 

er precies is gebeurd. Daarna krijg je een gesprek met een schade-expert. 

Joseph begeleidde dat hele proces tot in de puntjes. Hij zei dat het onge-

veer een halfjaar kon duren voor ik mijn uitkering zou krijgen, maar binnen 

drie maanden stond het keurig op mijn rekening. Op dit moment ben ik niet 

bij hem verzekerd, maar we hebben regelmatig contact. Als ik straks eventu-

eel ergens hoofdtrainer word, zal hij een voorstel doen voor een arbeidson-

geschiktheidsverzekering specifiek voor trainers. De eerste maanden na mijn 

voetbalcarrière vond ik moeilijk, maar uiteindelijk geniet je van de dingen die je 

wel hebt meegemaakt. Zo’n verzekering verzacht de pijn dan ook wel aardig.”

John de Jong beëindigde in februari 2008 zijn profcarrière vanwege 

een hardnekkige knieblessure. Omdat PSV een Transferwaarde  

verzekering op hem had afgesloten kwam hij in contact met  

Joseph Wannet. De Jong was zelf niet verzekerd tegen voetbal-

ongeschiktheid. 

“Ik was dertig toen ik moest stoppen met voetbal. Veel te vroeg, maar het kwam 

niet echt onverwacht. Ik had al drie jaar niet meer in het eerste van PSV ge-

speeld. Mijn knie werd wel beter, maar niet goed genoeg. Dan komt het moment 

dat je een beslissing moet nemen. Ik was niet verzekerd tegen voetbalonge-

schiktheid, omdat ik vond dat het op mij minder van toepassing was. Ik ben be-

gonnen in de eerste divisie, de salarissen zijn daar veel lager. Was ik in die tijd 

voetbalongeschikt geraakt, dan had ik dat nog wel op kunnen vangen. Ik had 

me later natuurlijk nog wel kunnen verzekeren, maar dat heb ik niet gedaan. 

Dat is een kwestie van gevoel. Toen ik werd afgekeurd, kreeg ik contact met 

Joseph Wannet. PSV had een Transferwaarde verzekering op mij afgesloten 

en dat moest worden afgehandeld. Ik heb prettig contact gehad met Joseph. 

Hij heeft alles op papier gezet en mijn medische dossier meegenomen. Daar-

mee was het voor mij klaar. Joseph heeft er verder voor gezorgd dat PSV de 

uitkering van de verzekering kreeg. Nee, ik heb niet echt spijt dat ik zelf geen 

voetbalongeschiktheidsverzekering heb afgesloten. Voor jongens die snel in de 

top terecht komen en veel gaan verdienen is zo’n verzekering wel een absolute 

aanrader. Op je dertigste kan het zomaar afgelopen zijn, dat zie je aan mij.” 



      Clemens Zwijnenberg: 
“Het leuke voetballeventje 

  houdt een keer op”

1. Wie: 
Clemens Zwijnenberg. Geboren op 18 mei 1970 in Los-

ser. Sinds 2000 woont hij met zijn gezin weer in Losser.

2. Burgerlijke staat: 
Getrouwd en twee kinderen van tien en acht jaar.

3. Carrière als voetballer: 
Zwijnenberg debuteert als profvoetballer voor FC 

Twente op 2 april 1989 in de uitwedstrijd tegen RKC 

Waalwijk. Hij is aanvankelijk aanvaller, maar transfor-

meert tot rechtervleugelverdediger als trainer Theo 

Vonk verdedigers nodig heeft. Zwijnenberg is snel 

en sterk en komt daarom goed tot zijn recht op zijn 

nieuwe plek. In zijn nieuwe rol groeit hij uit tot vaste 

basisspeler. Voor Twente speelt Zwijnenberg 148 

competitiewedstrijden, waarin hij dertien keer scoort. 

Daarnaast speelt hij vijf wedstrijden in de Europa Cup. 

In 1995 vertrekt hij naar Feyenoord waar Willem van 

Hanegem op dat moment trainer is. De start is veelbe-

lovend met een doelpunt in de klassieker tegen Ajax. 

In 1997 speelt Zwijnenberg in de Champions League 

tegen Juventus. Onder de nieuwe Feyenoord-trainer 

Arie Haan belandt hij op de bank en krijgt hij te ma-

ken met blessures. In 1998 gaat Zwijnenberg naar 

het Deense Aalborg BK en daarna speelt hij nog voor 

Bristol City en NAC Breda. In de zomer van 1999 te-

kent hij bij Austria Lustenau. Vanwege knieproblemen 

beëindigt hij in 2001 zijn actieve carrière.

4. Huidige functie
“Ik ben accountmanager bij Ipskamp Drukkers in 

Enschede. Wij drukken ondermeer ProProf maga-

zine. Wij operen landelijk maar ik werk vooral in het 

oosten. Ik doe relatiebeheer en acquisitie. Ik heb het 

geweldig naar mijn zin. Bij toeval ben ik er acht jaar 

geleden in gerold. Ik kende iemand die in deze bran-

che werkt en via hem kreeg ik deze kans. Ik heb me 

verdiept in de grafische sector en het bevalt mij echt 

prima. Ik heb ook nog drie jaar bij Sport-Promotion 

gewerkt, als talentscout.”

5. Leven na voetbal
“Van een zwart gat heb ik geen last gehad. Het eerste 

halfjaar nadat ik was gestopt, moest ik even wennen, 

maar ik kon me makkelijk aanpassen aan het normale 

leven. Als voetballer leid je een heel ander leven, 

maar je moet je realiseren dat dat een keer ophoudt. 

Dan pak je gewoon wat aan en maakt er het beste 

van. Je kunt blijven wel roepen: ‘Ik ben voetballer ge-

weest’, maar daar koop je niets voor. Ik heb nu meer 

regelmaat. De weekenden ben ik vrij. Dat is prima. 

Niets is zo leuk als voetbal, maar je moet het leven 

nemen zoals het is. Ik heb wel Oefenmeester III ge-

haald. Ik was benieuwd of dat mij zou liggen, maar 

het trainersvak is niet iets voor mij. Ik kom nog wel 

vaak bij FC Twente. Ons bedrijf heeft er een skybox 

en ik ken er nog veel mensen. Erik ten Hag, assistent-

trainer van Twente, is een vriend van mij. 

6. Wat deed jij in 1999, 
het oprichtingsjaar van ProProf?
“Ik speelde voor NAC. Er stond best een goede ploeg 

met Alfred Schreuder, John Karelse en Erwin van de 

Looi, maar het werd een dramatisch jaar. Ik had daar 

van tevoren heel andere gedachten over. Ik kon kiezen 

tussen NAC en RKC, de keuze was niet moeilijk, maar 

het liep heel anders. De sfeer was niet optimaal, de re-

sultaten vielen tegen en we zaten in een neerwaartse 

spiraal. Ronald Spelbos had mij gehaald. Later werd hij 

ontslagen en opgevolgd door Kees Zwamborn. Eind 

van het liedje was dat we degradeerden uit de Eredi-

visie. De grootste domper van mijn carrière.”

ProProf bestaat tien jaar. In ons magazine staan we daar uiteraard uitvoerig bij stil. In deze nieuwe rubriek vertellen onze eerste 
leden hoe het met ze gaat. In deze aflevering tien vragen aan Clemens Zwijnenberg die 4 mei 1999 lid werd van ProProf.

Leden van het eerste uur
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7. Wat zou je anders doen als dat kon?
“De laatste jaren was ik niet zo gelukkig in mijn keuze 

van clubs, maar ik heb nergens spijt van. Ik speelde 

drie maanden bij Feyenoord toen Van Hanegem werd 

ontslagen. Daarna kwam Arie Haan en later Leo 

Beenhakker als interim-trainer. Ik kreeg weer kansen 

onder Beenhakker en toen speelde ik weer gewoon. 

Ik had verwacht dat Beenhakker na dat seizoen weg 

zou gaan en daarom tekende ik bij Aalborg. Maar hij 

bleef. Achteraf ben ik misschien te vroeg vertrokken 

bij Feyenoord. Aan de andere kant kreeg ik bij Aalborg 

een fantastisch contract, het beste in mijn hele car-

rière. Als voetballer krijg je maar een paar kansen, die 

moet je niet laten lopen.”

8. Wat heeft ProProf voor jou betekend?
“Sinds 1995 zit ik bij Sport-Promotion. De begeleiding 

was altijd prima en de zaken er omheen waren uit-

stekend geregeld. Als het nodig was kon ik voor ar-

beidsrechtelijke ondersteuning een beroep doen op 

ProProf. Dat is het belangrijkste. ProProf heeft veel 

bereikt sinds de oprichting. Dat alles rond het pen-

sioenfonds CFK goed is geregeld, is mede te danken 

aan ProProf. Daarbij heeft ProProf natuurlijk een be-

langrijke rol gespeeld in de totstandkoming van de 

cao voor voetballers. Wat ik ook heel goed vind, is de 

samenwerking met Berenschot, waardoor voetbal-

lers zich kunnen voorbereiden op een carrière na het 

voetbal.”

9. Belang van goede zaakwaarnemer?
“Ik vind dat er te veel spelersmakelaars zijn. ProProf 

is onafhankelijk en doet niet aan arbeidsbemiddeling. 

Bij een aantal zaakwaarnemers heb ik mijn twijfels. 

Hoewel, het ligt ook aan de spelers zelf. Sommige 

voetballers denken niet na en zijn monddood ge-

maakt. Je moet zelf goed weten wat je wilt en goed 

met je zaakwaarnemer communiceren. Ik ben regel-

matig van club gewisseld en dan merk je hoe goed 

het is dat je wordt bijgestaan door een zaakwaarne-

mer die alle zaken voor je regelt. Open communicatie 

is belangrijk. Niet alleen in het voetbal trouwens. Zo 

werk ik ook als accountmanager. Je moet vertrouwen 

naar elkaar hebben en vertrouwen uitstralen.”

10. Toekomstbeeld
“Het leven is goed zo. Prima baan, een mooi gezin. 

Gezondheid is het belangrijkste. Sommige dingen 

moet je nemen zoals ze zijn, maar ik mis het ontzet-

tend dat ik helemaal niet meer kan sporten. Vanwege 

een kraakbeenprobleem kan ik niet eens een potje 

tennissen. Twee jaar geleden hebben ze geprobeerd 

er wat aan te doen, maar dat hielp niet. Voetballen 

gaat niet meer, zelfs een stuk lopen lukt me niet meer. 

Ik hoop dat het ooit beter wordt, zodat ik met mijn 

zoontje kan voetballen.”
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Clubs proberen in contracten steeds va-
ker bepalingen op te nemen die in strijd 
zijn met de regels. Er wordt getornd aan 
de rechten van voetballers. De vakbonden 
hebben de KNVB daarom verzocht om een 
en ander te onderzoeken.

Wildwest praktijken zijn in het betaalde voetbal anno 

2009 nog niet uitgebannen. Op alle niveaus in het 

mondiale voetbal zijn discussies gaande over kinder-

handel, bescherming van spelers en dubieuze con-

tracten. Vaak gaat het om investeringsmaatschap-

pijen die spelers als handelswaar zien. De meest 

schrijnende voorbeelden zijn die van Afrikaanse en 

Zuid-Amerikaanse spelers die hopen op een betere 

toekomst. In werkelijkheid tekenen ze wurgcontrac-

ten waar in staat dat ze geen inspraak hebben in de 

locatie waar ze zullen spelen.

Dit soort twijfelachtige praktijken lijkt altijd een ver-

van-mijn-bed-show. Maar ook in Nederland worden 

de grenzen van de reglementen stelselmatig opge-

zocht én soms overschreden. Dat blijkt uit een in-

ventarisatie van ProProf. Het gebeurt steeds vaker 

dat clubs via gekunstelde wegen de FIFA-regels of 

zelfs het Burgerlijk Wetboek proberen te omzeilen. 

Zo heeft een aantal Nederlandse clubs in zijn con-

tracten laten vastleggen dat als speler wil verkassen, 

hij zich niet mag beroepen op sportieve en financiële 

positieverbetering. Dat is nota bene een grondrecht 

voor iedere werknemer. Bedoeld om de werknemer 

te beschermen. 

Webster-arrest
Een andere populaire bepaling waarbij de vakbond 

vraagtekens plaatst, is de uitsluiting van het zoge-

naamde Webster-arrest. Volgens de transferregels 

van de FIFA mag een speler na drie jaar weg tegen de 

restwaarde van zijn contract. Is een speler ouder dan 

28 jaar, dan mag hij zelfs al na twee jaar vertrekken. 

Dat is door de arbitragecommissie bevestigd toen 

Andrew Webster hierover in conflict raakte met zijn 

werkgever Heart of Millothian. Clubs proberen onder 

deze regel van de wereldvoetbalbond uit te komen 

door spelers ervoor te laten tekenen dat ze afzien van 

het Webster-arrest. Dit gebeurt bij meerdere Neder-

landse clubs, ook in de top.

ProProf-directeur Ko Andriessen heeft samen met de 

collega’s van de VVCS de handelswijze van de clubs 

op de agenda gezet bij de KNVB. Dat gebeurde in 

een regulier overleg van de Centrale Spelers Raad 

(CSR) met directeur betaald voetbal Henk Kesler. 

“In een professionele bedrijfstak kan het niet zo zijn 

dat de regels op deze wijze worden ontdoken,” licht 

Andriessen toe. “Aangezien wij de belangen van alle 

spelers verdedigen, hebben wij een aantal contract-

bepalingen verzameld.”

Kesler twijfelt nu ook of dit soort clausules houdbaar 

zijn. De hoogste man van het vaderlandse voetbal 

schrok van de bevindingen en heeft toegezegd een 

en ander te onderzoeken.

sportrecht
Advocatenkantoor BrantjesVeerman is gespe-

cialiseerd in sportrecht. Aan de Jan van Goy-

enkade in Amsterdam buigt André Brantjes 

zich over de kwestie. “In januari 2008 

heeft het internationaal sporttribunaal 

CAS uitspraak gedaan in de Webster-

zaak. Simpel gezegd mag een speler 

na een zogenaamde stabiliteitspe-

riode van drie of twee jaar, tegen 

de restwaarde van zijn contract 

vertrekken. Elke club moet zich 

houden aan de regels van de FIFA. Of het 

nu erover gaat dat je met maximaal elf spelers aan 

een wedstrijd moet beginnen of over het betreffende 

artikel in het transferreglement,” aldus Brantjes.

Waar moet je als speler nu op letten als je een nieuw 

contract sluit? Brantjes denkt dat er mogelijkheden 

zijn om het Webster-verhaal te omzeilen, maar dat 

moet dan nauwkeurig worden omschreven in het 

contract. “De arbitragecommissie stelt dat er een 

vaste vergoeding kan worden afgesproken voor de 

opzegging van het contract. Die clausule moet dan 

wel zeer nauwkeurig zijn omschreven. Er moet staan 

dat de clausule is bedoeld voor eenzijdige opzegging 

van het contract. Het moet geen clausule zijn die er 

alleen maar op gericht is de transfervergoeding veilig 

te stellen. 

staybonussen
“Zelf zie ik nog een aantal andere mogelijkheden. Het 

is aan de spelers en hun begeleiders daar op te letten. 

De clubs zullen proberen een optie in het contract te 

krijgen. Bijvoorbeeld drie jaar plus twee jaar. Als de 

optie dan wordt gelicht, wordt dat door de FIFA gezien 

als een nieuw contract. Dat betekent dus dat er weer 

een nieuwe stabiliteitsperiode begint, waardoor Web-

ster niet geldt. Of deze constructies voor een rechter 

stand houden is maar zeer de vraag, maar het zou me 

niets verbazen als clubs hiermee aankomen. 

“Een andere mogelijkheid voor de clubs kan liggen 

in hogere salarissen, waardoor automatisch ook de 

restwaarde van het contract hoger wordt. Of ze kun-

nen gebruik maken van staybonussen. Naarmate je 

langer blijft, krijg je een hoger bedrag als je uitein-

delijk vertrekt. De laatste twee mogelijkheden hoeven 

niet ongunstig te zijn voor de spelers. Dit onderwerp 

is dus iets om heel goed in de gaten te houden 

als je een nieuw contract gaat af-

sluiten.”
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Is jouw contract wel ok?

André Brantjes
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Kijk op topsportdesk.nl

Rabobank Topsportdesk.

 Het is tijd voor de Rabobank.

Focus op prestatie.
Topsport vraagt om focus. Om concentratie. Als topsporter wilt u zich volledig richten op het leveren van prestaties. 

Uw financiële zaken mogen niet veel tijd kosten, maar tegelijk wilt u deze optimaal regelen. Hiervoor kunt u vertrouwen 

op de Rabobank Topsportdesk. Wij kennen de topsportwereld van binnenuit en weten wat topsporters beweegt. 

We helpen u met een persoonlijk toekomstplan en nemen u alle zorg uit handen. Zo maken we een maximale 

focus op prestaties mogelijk. 

Meer weten? Bel de Rabobank Topsportdesk in Eindhoven (040 – 293 65 96) of Utrecht (030 – 287 79 17).


